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3. møde i brugergruppen for naturprojekt Tissingvig 
      
18. februar 2009 kl. 19:00 – 21:50 på Blidstrup Efterskole. 
 
 
Til stede: Åge Andreasen (Thissinghuse Beboerforening) 
 Arne Kirk  (Morsø Kommune)  
 Michael Dickenson (Morsø Kommune) 
 Jens Jørgen Pedersen (Dansk Ornitologisk Forening) 
 Jens Ole Kristensen (Mors-Thy Familelandbrug) 
 Anette Brockmann (Redsted Beboerforening (suppleant for Ib Poulsen)) 
 Jens Kristian Kjærgaard (Biologisk Forening for Nordvestjylland) 
 Jørgen Gade Nielsen (Lodsejere) 
 Flemming Møller (Lodsejere) 
 Jan Kristensen (Friluftsrådet) 
 Kjeld Gregersen (Jægernes Kommunale Fællesråd) 
 Niels H. Larsen (Morsø Lystfiskerforening) 
 Ditte Svendsen (Skov- og Naturstyrelsen Thy) 
 Henrik S. Kristensen (Skov- og Naturstyrelsen Thy 
 Hanne S. Jensen (Skov- og Naturstyrelsen Thy) 
 Henrik B. Groth (Grontmij | Carl Bro) 
 
Afbud fra: Per Thilkjær Nielsen (Danmarks Naturfredningsforening) 
 Arne Højgaard  (Morsø Landboforening) 
 Bente Kristensen (Morsø Turistforening) 
 
 
 
1. Velkomst ved Ditte Svendsen
Skovrider Ditte Svendsen fra Skov- og Naturstyrelsen Thy bød velkommen. Ditte Svendsen regne-
de med at dette var det sidste møde i brugergruppen, selvom gruppen selvfølgelig også til den tid 
kan mødes igen for at fejre et velgennemført projekt. 
 
2. Bemærkninger til referat fra sidste møde
Hanne Stadsgaard Jensen gennemgik kort baggrunden for de rettelser der blev tilføjet til referatet 
fra sidste møde. Rettelserne er affødt af henvendelser fra jægere, der ønskede en præcision af 
afsnittet omkring jagt og EU-fuglebeskyttelsesområder, så det ikke kunne tolkes som om at der ikke 
kan drives jagt i disse områder, hvilket jo heller ikke er tilfældet, der skal bare ske en konkret vurde-
ring i hvert enkelt tilfælde. 
 



   

3. Gennemgang af projektbeskrivelsen ved Henrik B. Groth fra Grontmij | Carl Bro
Den foreløbige udgave af projektbeskrivelsen af januar 2009 var udsendt til brugergruppens med-
lemmer på forhånd, og blev derfor ikke gennemgået i alle detaljer.  
 
Henrik B. Groth gennemgik først afstrømningsforholdene fra vigens opland og de ændringer der vil 
ske for afdræningen efter etablering af søen. Det foreslåede forløb af offentlig sti og konstruktionen 
heraf blev også gennemgået. Derefter blev dybdeforholdene i den genetablerede sø gennemgået. 
Der forventes et vandspejl på gennemsnitligt kote 0,25, med variationer forårsaget af høj- og lav-
vande i Limfjorden og længden af de perioder hvor højvandsklappen er lukket. Variationerne vil dog 
ikke blive så markante som i den nuværende landkanal, da søens store vandspejl giver en meget 
langsommere reaktion i stedet for den vandstuvning man ser i kanalen.  
 
Der må forventes en forbindelse mellem Tissingvig og lavtliggende arealer udenfor det nuværende 
dige, når diget nedlægges. Der foreslås også terrænregulering omkring markvejen ved Molsgård 
for at skabe et sammenhængende stiforløb og beskytte markvejen mod erosion. Ligeledes etable-
res en kreaturpassage til sammenbinding af de græsningsarealer der opstår nedenfor Molsgård. 
Der foreslås endvidere en kunstig ø i den sydlige del af søen, i et område der i forvejen er forholds-
vis højtliggende. Øen kan give muligheder for ynglefugle plus give græsningsarealer i sammen-
hæng med de øvrige våde engarealer. På nordsiden forventes der kun en minimal dannelse af nye 
engarealer.  
 
Til sidst blev en model af beregnet tilførsel og omsætning af næringsstoffer (kvælstof og fosfor) 
gennemgået, baseret på data fra den nærliggende Emb Å og oplysninger fra Morsø Kommunes 
spildevandsplan, plus erfaringer fra generelle kilder. Modellen viser en væsentlig reduktion af det 
kvælstof og fosfor der i dag tilføres Limfjorden. Ved sidste møde blev der spurgt til hvor mange næ-
ringsstoffer der vil blive frigjort fra søbunden. Henrik Groth oplyste at det er svært at give et præcist 
svar på, da erfaringerne fra andre projekter primært er for lavbundsjorde med et større indhold af 
humus i jorden og ikke en forholdsvis humusfattig jord som i en afvandet fjordarm som Tissingvig. 
Der er dog indikationer på at søen vil blive forholdsvis klarvandet, hvilket vil give en rig bundvegeta-
tion. Det forventes at søen får en stor kapacitet til at tilbageholde fosfor, også på lang sigt.  
 
Der blev stillet spørgsmål til om tallene for kvælstof-udledning fra oplandet virkelig er så høje. Dertil 
blev der svaret at tallene er baseret på målinger i en nærliggende å, og at man skal huske at der er 
tale om tilførsel fra både drænvand og overfladevand. 
 
Der blev ligeledes stillet spørgsmål om hvorvidt tilladelserne til at indvinde vand til markvanding 
fortsætter når landkanalen bliver nedlagt. Svaret var ja, det eneste der sker er at rørene til indtag 
måske skal forlænges. Det er fortsat kommunen der skal meddele tilladelse til indvinding når de 
gældende udløber.  
 
Derefter blev Natura 2000-konsekvensvurderingen kort gennemgået. Der blev stillet spørgsmål til 
om øen skal have samme højde overalt. Dertil svarede Henrik Groth at det er hvad der er blevet 
anbefalet. Der blev foreslået at gøre den lidt højere, op til kote 0,7, således at den ikke bliver helt 
oversvømmet ved højvande.  
 
Lige før kaffepausen blev konsekvenserne for arter på habitatdirektivets bilag 4 og stiforløbet gen-
nemgået. 
 
Kommunen havde efter pausen en række kommentarer, som efterfølgende vil blive fremsendt 
skriftligt. Overordnet set er Morsø Kommune meget tilfreds med det skitserede projekt, ligesom 
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teknik- og miljøudvalget er positivt indstillet overfor projektets udformning. Kommunen efterlyste en 
sammenfatning og perspektivering i projektbeskrivelsen, og havde forskellige tekniske spørgsmål. 
Der ønskes blandt andet en bedre belysning af betydningen for randarealerne af den ændrede af-
dræning og af vandindvindingen på den nordlige side. Vand- og naturplanerne for kommunen er på 
vej, og søen skal med i målsætningerne i planerne. Kommunen kunne derfor godt tænke sig en 
stillingtagen til om søen vil kunne opfylde EU-kravene til god tilstand. 
 
Morsø Lystfiskerforening bemærkede at deres erfaring er at smolt ikke har let ved at finde vej gen-
nem søer og at op til 95 % bliver ædt. Kommunen mener også at dette aspekt skal belyses bedre, 
til brug for konsekvensvurdering efter vandløbsloven. 
 
Et rigkær på nordsiden af landkanalen er ikke med i konsekvensvurderingen, efter kommunens 
opfattelse bør der være en konsekvensvurdering for de arealer der er omfattet af Naturbeskyttel-
seslovens § 3 også. Vedrørende den forventede negative påvirkning af hjejle bør der nok indgå en 
vurdering af væsentligheden af påvirkningen og om der kan laves afværgeforanstaltninger. Ifølge 
lodsejerne rastede hjejlen før driften af Tissingvig blev mindre intensiv også på de omkringliggende 
marker, så der er en forventning om at de fortsat vil forefindes i området.  
 
Til slut blev der spurgt til om der skal indgå naturovervågning i projektet. Dansk Ornitologisk For-
ening meddelte at de var interesserede i at indgå i et samarbejde om fugletælling, og Morsø Lystfi-
skerforening var interesserede i at medvirke til fisketællinger i årene efter søens etablering. 
 
4. Forslag til placering af fugletårn(e) og fiskefaciliteter
DOF foreslog at der placeres et fugletårn/skjul på diget mellem Tissingvig og Søndervig, og at der 
etableres mulighed for et kig fra bakketop med vigeplads lige før Thissinghuse og måske også et 
fra Mariesmindevej. Åge Andreasen fra Thissinghuse Beboerforening mente at fugleskjulet burde 
være i det sydøstligste hjørne, da hvinænder kan generes af et skjul midt på dæmningen. Der blev 
endvidere forslået en placering ved søens udløb i landkanalen ved Thissinghuse. Ditte Svendsen 
foreslog at der blev kigget nærmere på det ved den offentlige tur, da det er nemmere at se i felten. 
Dette blev vedtaget.  
 
Henrik S. Kristensen fortalte om en ny mulighed der er opstået for en aftale om offentlig adgang til 
søen fra Thissinghuse-siden. Ved samtaler med lodsejerne er der kommet en mulighed frem for at 
Skov- og Naturstyrelsen kan få lov at etablere P-plads, opholdsareal og en sti til søen fra et areal 
umiddelbart nord for Thissinghuse. Der kan så etableres en fiskebro ved søbredden her. Henrik S. 
Kristensen fremviste kort og fotos af en mulig udformning af fiskebroen. Ideen blev meget positivt 
modtaget af brugergruppen. 
 
Ditte Svendsen oplyste at Skov- og Naturstyrelsen var indstillet på at der skal være frit fiskeri i søen 
med udgangspunkt i de steder hvor der er god adgang, men ville meget gerne høre brugergrup-
pens indstilling. Morsø Lystfiskerforening mente ikke at frit fiskeri overalt var en god ide, og foreslog 
at tillade vadning gennem sivbræmmen og fiskeri på strækningen fra højvandsklappen til knækket 
på stien i den sydlige ende. Dagkort til fiskeriet blev også foreslået, i lighed med ordningen for fi-
skeri i Nors og Vandet søer. Der blev fra lodsejerside også påpeget en mulighed for konflikt med 
naboers jagtudøvelse. Kommunen bemærkede at jagt- og fiskeritider kunne koordineres. Endvidere 
skal reglerne for fiskeri i nærheden af til- og fraløb fra søger undersøges nærmere. Konklusionen 
blev at der arbejdes videre med en model hvor der evt. mod køb af dagkort kan fiskes fra broen ved 
Thissinghuse og en strækning på den sydlige del af stiforløbet/dæmningen, og at udviklingen skal 
følges nøje så ordningen kan tilpasses om nødvendigt. 
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5. Andre forslag
Ingen. 
 
6. Offentlig tur 5. maj 2009 – fordeling af roller
Den offentlige tur er aftalt til at finde sted den 5. maj 2009 19-21, og er med i folderen Ud i Naturen 
som udgives af Thisted og Morsø kommuner i fællesskab. Turen er en af flere med temaet Natur-
genopretning. Ditte Svendsen foreslog at der bliver sat 2 personer på hvert emne, således at de 
besøgende kan deles op i to grupper hvis der kommer flere end 30-40.  
 
Følgende emner og personer blev vedtaget: 
Fugleliv: Jens Kristian Kjærgaard og Jens Jørgen Pedersen. 
Fisk: Niels H. Larsen 
Landbrug og græsning: Jørgen Gade Nielsen og Flemming Møller 
Landvinding: Per Noe og evt. Poul Roesen (kommunen) 
Naturgenopretning og planlægning: Arne Kirk og Michael Dickenson 
 
Vi mødes ½ time før turen starter og aftaler nærmere. Skov- og Naturstyrelsen foreslog at lade tu-
ren starte ved dæmningen på Ålekistevej i Thissinghuse og gå indenfor dæmningen på sydsiden 
ca. halvdelen af strækningen til Nøråvej, og tilbage igen. Der vil sandsynligvis være for vådt til at 
man kan komme helt op til pumpehuset. Skov- og Naturstyrelsen udsender snarest en skabelon for 
turens forløb. 
 
7. Eventuelt
Der blev spurgt til pumpningen i vigen. Henrik S. Kristensen oplyste at det stadig giver problemer at 
fortsætte pumpningen, at der i øjeblikket kører en for lille pumpe der ikke kan klare sagen, og at der 
vil blive kigget på det i morgen. Vandstanden er nu ca. i kote -0,8, men vi vil gerne sænke vand-
standen yderligere ½-1 m.  
 
Med hensyn til afgræsning oplyste Henrik S. Kristensen at der indgået aftale med en lokal land-
mand, der i den kommende sæson vil afgræsse og lave hø og ensilage i det omfang vandstanden 
muliggør det.  
 
Henrik B. Groth oplyste at den videre proces er at projektbeskrivelsen færdiggøres, hvorefter der 
indsendes VVM-anmeldelse til kommunen baseret på denne. Indsendelsen sker ca. 1. marts 2009. 
Derefter starter den egentlige myndighedsbehandling. Når diverse tilladelser/dispensationer fore-
ligger, er der klageadgang for klageberettigede, inklusiv organisationer og lodsejere, efter reglerne 
for hvert sagsområde. Tilladelser osv. annonceres i aviser eller tilsendes de klageberettigede. Når 
alle tilladelser er på plads laves detailprojektet for entreprenørarbejdet, der så skal udbydes i licita-
tion. Derefter kan arbejdet i marken gå i gang.  
 
Afslutningsvis takkede Ditte Svendsen alle for deltagelsen og de gode drøftelser der har været i 
gruppen, den positive tilgang og de gode råd har været af stor betydning. 
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